
-
-- -я
=ь:ЕК

.. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«КИIВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ»

08132, Киi'вська обл., Киево-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ки'iвська, 8-В
тел. 044-2471077, E-шail: kanc@koec.coш.ua,www.koec.coш.ua

Ви:х. №09/50-21415179
вiд 20.04.2022 р.

Садйзниче об'еднання "Трудовик"
СТ "Трудовик", 1
07412 Рожни

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

___Мтж ТОВ .кКИIВ.СЬКА. О.БЛАСНА EluLтa Садьвниче об'еднання.ГГрудовик" (далi -_ Спожива:
укладено Договiр про постачання електрично'i енергi'i постачальником унiверсальних послуг №
420021113 вiд 01.01.2019р. (надалi - Договiр).

Незважаючи на вкрай складну i небезпечну ситуацiю на територi'i Укра'iни, а також на
запровадження военного стану, Товариство продовжуе щоденно постачати Вам електричну енергiю
для забезпечення потреб Ваших електроустановок.

Частиною 3 статтi 58 Закону Укра'iни «Про ринок електрично'i енергй» та пунктом 5.5.5.
Правил роздрiбного ринку електрично'i енергi'i встановлено, що Споживач зобов'язаний
сплачувати за електричну енергiю та наданi йому послуги вiдповiдно до укладених договорiв.
В результатi прострочення оплати коштiв за фактично спожиту електричну енергiю, Вами
допущено порушення Закону Укра'iни «Про ринок електрично'i енергi'i», Правил роздрiбного ринку
електрично'i енергi'i, а також умов укладеного мiж Сторонами Договору. Заборгованiсть за
Договором станом на дату направления даного Попередження становить 1009485,84 грн.

Товариство наголошус, що запровадження военного стану в Укра'iнi не звшьняс споживачiв вiд
обов'язку сплачувати вартiсть спожито'i електрично'i енергi'i. Оплата вартостi електрично'i eнepri'i
напряму впливае на дiяльнiсть кожного шдприсмства галузi у населених пунктах Укра'iни та
стабiльнiсть забезпечення безперебiйностi постачання електрично'i енергi'i споживачам на територi'i
Ки'iвсько'i областi. Для забезпечення належного рiвня електропостачання та збалансовано'i роботи
енергетичних ринкiв споживачам також необхiдно пiдтримувати стабiльнiсть iнфраструктури кра'iни
в умовах вiйни, оскiльки виробники та постачальники унiверсальних послуг продовжують
забезпечувати населения та всiх iнших споживачiв електроенерпею.

ТОВ «КИiВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» попереджас, що несплата борrу за спожиту електричну
енергiю с пiдставою для дострокового розiрвання Договору та подальшого припинення
постачання електричноi енергii.

З метою недопущения припинення електропостачання Ваших електроустановок, Товариство
вимагае термiново сплатити заборгованiсть за спожиту електричну енергiю та в подальшому
дотримуватися власних договiрних зобов'язань.

Враховуючи ситуацiю на територi'i Укра'iни, яка ускладнюе процес розрахункiв, пропонуемо
особистий

Поровiдний фахiвець Схiдного РЦОК М.O.Канавченко
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